
B     u     f?'    fu-1     I     S    i     R    Z
Bra.,j/Ska  P,,JmOrSkiegO

ul_GfJn.\./\/;.Sr!<c:,-skiegO  4.1
78-500  I)r=,..v.,.,s.,kC)  Pomc)rslrje

ieI.    O<.-363:34,,.?,.rt:  :r'aX.    94-3633113                  ZARZADZENIE NR S7/2018

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniajace  zarzadzenie  w  SPI.aWie    nadania  Regulaminu  organizacyjnego    Urzedowi
Miejskiemu w Drawsku Pomorskim

Na podstawie art.  33  ust.  2 ustarvy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorzqdzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r., poz.  1875; POZ. 2232; z 2018 r. poz.  130), zarzqdza sic) co nastepuje:

§1.   W  Regulaminie   organizacyjng-  b?day)-  zalapznikiem   do   zarzadzenia  Nr
190/2017 Burmistrza   Drawska Pomorskiego z dnia 08 1istopada 2017 r.  w sprawie nadania
Regulaminu organizacyjnego Urzedowi Miejskiemu w Drawsku Pomorskim, \xprowadza sis
nastepuj ape zmiany:

1) w §6 uchyla sic punke 21;

2) w §27 po pkt 44 dodaje sic pun]rty 45 - 52 o nastepujap)m brzmieniu:

%45) prowadzenie oraz alrfualizacj a Gminnej Ewidencj i Zabytk6w,
46) opracowywanie oraz alrfualizacj a Gminnego Programu Opieki mad Zabytkami,
47)  przygotowywanie sprawozdal z realizacji Gminnego Programu Opieki mad Zab)ckami,
48) prowadzenie procedury udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz
roboty budowlane przy zabytkach lxpisanych do rej estru zabytk6w;
49)  wsp61praca  z  Wojew6dzkim  Konserwatorem  Zabytk6w  oraz  stowarzyszeniami,  oraz
ilmymi  inSt)rfuCjami  PrOWadZapymi  dZialalnOS6  w  zalnesie  ochrony  zabytk6w  i  ochrony
dziedzictwa kulturowego ,
50)   przeprowadzanie   procedur   zwiapanych   z   udzielaniem   zam6wieh   publicznych   na
podstawie ustatvy Prawo zam6wieh publicznych,
5 1 ) przygotowywanie um6w na realizacj e zadafi inwestycyjnych,
52) ustalanie oplat za usfugi wodne w zckresie wlaSciwoSci Burmistrza na podstawie ustanvy
Prawo wodne.'i

3)w§29
a) zmienia sis pkt 4, kt6ry otrz)muje nastepujape brzmienie:
"4)  nadz6r  mad  funkcjonowaniem  gminnych jednostek  oSwiatolvych  i  ich kontrola a w
szczeg61noSci prowadzenie spraw zwiazanych z:

a)    powierzaniem stanowisk kieroluniczych w gminnych jednostkach oSwiato\vych
i odwolywanie z nich,

b)    oceng dyrektor6w gminnych jednostek oSwiato\vych,
c)    nadzorem mad obsfuga ekonomiczno- flnansowa)
d)    zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych gminnych j ednostek oSwiato\vych,
e)    prowadzeniem spraw zwiazanych z Systemem Informacji OSwiatowej (SIO),
I)     zaperunianiem bezplatnego transportu dzieci do i ze szkoly;";

b) po pkt 29 dodaje sic pkt 30) o nastepujap)m brzmieniu:
??30)  prowadzenie  spraw  zwiazanych  z  organizacjq  transportu  publicznego  na  terenie
gminy.,,;

a



4) w §30 po pkt 10 dodaje sis pkt 1 1 o nastepujapym brzmieniu:
1 1 ) alrfualizacja material6w o historii gminy i regionu na stronie intemetowej gminy.'i

5) w §31 po pkt 13 dodaje sis puulrty 14 - 16  w nastepujapym brzmieniu:
1 4) organizowanie dzialah gminy w ramach wsp61pracy zagranicznej )

15)  \vykonywanie  prac  zwiazanych  ze  wsp61dzialaniem    z  innymi  gminami,  powiatami
i samorzadem   wojew6dztwa w zalnesie polityki regionalnej i integracji z Unia Europejska>
1 6)pozyskiwanie Srodk6w ze\unetrznych w zckresie ochrony zabytk6w.";

6) uchyla sis § 38;

7) zmienia sis  schemat organizacyjny Urz?du bedapy zalapznikiem Nr  5  do  Regulaminu,
kt6ry otrz)-uj e brzmienie, j ak w zalapzniku do niniej szego zarzadzenia.

§2. Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem 1 kwietnia 2018 r.
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